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УДК 378.14
Т. В. Артемьева, I. А. Ниматуллта

Н АУ КО ВО-ДОСЛIД Н А ТА ОСВ1ТНЯ Д1ЯЛЬН1СТЬ СТУДЕНТ1В 
КАЗАНСЬКОГО УН1ВЕРСИТЕТУ (ЗА НАПРЯМОМ 

П1ДГОТОВКИ : «СПЕЦ1АЛЬНА (ДЕФЕКТОЛОГ1ЧНА) ОСВ1ТА»)

Специфика реалозаци навчання cmydenmie дефектологочного 
напряму в федеральному ВИЗ здшснюеться i  урахуванням базового 
дидактичного принципу, а соме штеграцп рознил eudie д1яльносто та 
забезпечення едносто теоретичного та практичного компонент1в 
навчання, пов’язаних оз здтсненням практики соме цоег доялъносто: 
водпрацювання способов дояльносто та вмшня виршувати реально 
соцоально заедания. Суттевою онтегративноо тенденцоею е забезпечення 
в процесi навчання взаемозв’язку meopi'i з самостшною роботою 
cmydeemie, яка формуе готовность до самоосвти, створюе базу для 
професшного навчання, прагнення поетшно подвищувати власну 
компетентность.

Ключово слова: освотня дояльность, дослодницька дояльность, 
спецоальна дефектологочна освота, технологи навчання.

На сучасному етагн розвитку ос в Ни, проблема пщготовки 
нисококвашфкованих фах1вщв е особливо гострою та дискусшною, 
оскшьки всюди вщбуваеться пошук нитяхiв шдвитцення горизонтально!" 
та вертикально! мобшьносп студенпв в рамках системи професшно! 
oceiTH, свободи вибору освНшх траекторш та профестноУ кар’ери; 
шдвищення рол1 профестних компетенцш на ocHoei академ1чних знань у 
iMicTi ос в Ни. KpiM того, здшснюеться Носттний пошук шлях1в i cnoco6ie 
забезпечення внутрннньоУ спадковосп м1ж сегментами та р1внями 
системи в целому i формування нових тишв штегрованих багатор1вневих 
навчапьних заклад1в. яю здатш максимально повно задовольнити потреби 
в навчанш в межах мюцевого сшвтовариства та з урахуванням специфки 
м1сцевого ринку пращ [14]. Ршення дано!' проблеми е актуальним для 
системи вищо1 освНи краУн и та Казанського (Приволзького) 
Федерального ушверситету, оскшьки ушверситет е шновацшним 
центром технолопчного розвитку perioHy, реал1зуе прюритетне завдання 
об’еднання освНи, науки та виробництва в рамках пщготовки 
компетентних фа.Нвшв, як! можуть швидко перебудовуватися в 
залежносп вщ зм1н на ринку пращ Республки Татарстан i Приволзького 
федерального округу в цшому, одночасно шдлаштовуючи освНнт 
нрограми та науков1 дослщження на завдання конкретних виробничих 
иаирямюв [16].

Проведений теоретичний анал1з показав, що юнують певш
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причини, що уповшьнюють загальний хщ актуашзащ! даного процесу в 
контекеп ступеневоТ освгги : недостатне володшня студентами вмшнями 
самоосв!ти та науково-дослщно!' д1яльноеп, традицшний характер 
педагопчно!' взаемодГ), низька особистюна мотиващя як студеннв, так i 
викладач1в [2; 15].

У наукових працях сучасних педагопв i психолопв вщзначаеться 
низька ефективнють проведено!' вищими навчальними закладами роботи 
щодо актуал!зацп pecypcie ocBiraboY та науково-дослщно!' д1яльност1 
студент!в, вказуеться, що повшстю не розкриваеться педагог!чне та 
оргашзацшне забезпечення даного процесу, лише фрагментарно розкрит! 
особливост! процесу актуал1зацп; переважають дослщження окремих 
вид1в пщготовки випускник!в; не дослщжувалися типов! тенденци та 
законом!рност! актуал1защ'У процесу штеграцп самоосвгга, ocBiraboY та 
науково-дослщно!'д!яльност! студенев [6; 9].

Мета дослщження: опис реал!зовано!' в Казанському федеральному 
ушверситетз освггньоУ технолог!!', побудованоУ на штегращ!' освггньоУ та 
науково-дослщно!' д1яльносп студенев з метою розвитку п!знавального 
потенщалу, пщвищення !'х здатност! до самоосвЬньо! та науково- 
дослщницько! д!яльност!.

Казанський федеральний ун!верситет е провщним навчальним 
закладом в Поволж! з пщготовки педагопв i психолопв, мае eci piBHi 
вито!' oceira (бакалаврат, спещаштет, мапстратуру, acnipaHTypy), 
докторантуру, а також розвинуту систему пщвищення квашфжацн та 
перепщготовки npauiBHHKie oceira. Основною Micieio кафедри е 
формування корпорац!!' фах!вщв вищо! квашфшацп в галуз! спещально! 
психологи, логопед!!' та дошкшьно!' дефектолог!!' [13].

Зазначена модель пщготовки студенпв складаеться з двох 
напрям1в: змк шовного напряму, що включае м!ждисциплшарну
штегращю, тобто створення !нтегрованих Kypcie, програм i npoeKrie; 
iiiTerpauiio зм!стових складових р1зних oceiraix сфер (штеграшя загально!' 
та профес!йноТ oceira); побудова штегрованого зм1сту тих чи !нших 
oceiraix сфер, i оргашзацтно-технологгчного напряму, пов’язаного з 
розвитком !нтегративних форм навчання та oceira, а також штегративних 
технолопй.

У стато представлено досвщ роботи кафедри спещально!' 
психологи та корекцшно!' педагопки 1нституту психолог!'! та oceira 
Казанського федерального ушверситету з реашзацп процесу oceirabol' та 
науково-дослщно!' д1яльносп, яка сприяе набуттю студентами знань, 
умшь i професшних компетенцш, спрямованих на !х особистюний та 
професшний розвиток [11; 14]. Що стосусться навчання, то в рамках 
спещально!' (дефектолопчноУ) ocBira важливо зазначити, що специфша 
цього напрямку побудована з урахуванням штегращ! р1зних вщцв 
д1яльноеп та забезпечення едноеп теоретичного та практичного 
компоненте навчання. Для освоения ново!' д1яльноеп (нав1ть з
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навчальними цепями) noTpi6Hi нетрадицшш форми взаемодн викладачата 
учшв, можливють змши вцщв д1яльност1, бшып сильна мотиващя. 3 щею 
метою при кафедр! функцюнуе навчально-наукова лаборатор1я «Рання 
допомога та комплексний супровщ дней з обмеженими можливостями 
здоров’я», яка здшснюе:

проведения прикладних наукових дошнджень в сфер! ранньоУ 
допомоги та психолого-педагопчного супроводу освггнього процесу 
дней з обмеженими можливостями та штегращю науково-освгтньоУ 
;цяльносп з шновацшними проектами, науково-дослщними працями в 
прикладних галузях науки [4; 5; 7; 8];

оргашзацшне забезпечення науково-доопдноУ роботи студент!в, як! 
навчаються за напрямом 050700 «Спещальна (дефектолопчна) осв1та», за 
спещальшспо «Логопед1я», «Спещальна психолопя», «ДошкУпьна 
дефектолопя» в рамках студентських науково-дослщницьких груп та 
товариств [6].

Для проведения комплексного психолого-педагопчного 
обстеження дней раннього та дошюльного Bixy використовуеться 
обладнання «БОС - логотерапевтичний» [12].

В рамках роботи лабораторп викладачами використовувапися 
штерактивш технологи роботи 3i студентами, Taxi як мозковий штурм, 
круглi столи (дискус1У, дебати), case-study (анал1з конкретних ситуацш, 
гм |уацшний анал1з), дшов! та рольов1 irpn, майстер-класи, сократичш 
налоги, обговорення в rpyni, треншги, тьюторинг, технолог!я створення 
коминди тощо. Зазначеш технологи об’еднан! високою ефективн!стю та 
цшим рядом переваг. Навчання е битьш !ндив!дуальним, враховуе 
особливост! особистосй, !нтереси та потреби, кожного студента. I у 
иикладач!в, i у студент!в з’являеться мождив!сть лакон!чно i стисло 
представити будь-який обсяг навчальноУ шформацп. Пол!пшуеться 
жзуальне сприйняття, значно спрощуеться процес засвоення навчального 
Marepiany. Актив!зуеться п!знавальна д!яльнють студенпв, вони 
огримують теоретичн! знания та практичш навички [2; 3].

Найбшьш ефективною технолопею, яка використовуеться у 
нлнчанш студеннв е тьюториал, який передбачае проведения очних 
нанчальних занять за допомогою !нтерактивних технолог!й i 
пнмулюючих прийом!в, ям дозволяють супроводжувати самост!йну 
д|нльшсть студен-пв. Це шструкци, cepia ретельно розроблених програм, 
що спрямовують д!яльнють студент!в, демонстрац!я застосування в 
робот! шновацшних методик, метод!в i прийом!в, в npoueci якоУ тьютор 
дне шструкщю, проводить демонстращю, а попм дае можлив!сть 
сзуденту вщпрацювати навичку.

Головною метою реал!зованого на кафедр! особистюно- 
розвивального пщходу е створення в npoueci навчання тих умов, ям 
ыбсзнечують штелектуальний npocTip вибору, прояву i розвитку 
особист!сних та !нтелектуальних зд!бностей студенев. Створюеться така
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оргашзащя процесу засвоення, при якш студента прагнуть самостшно 
здобувати Hoei знания, розвиваючи власы штелектуальш вмшня, 
штереси, реашзуючи шзнавальш потреби, а не отримувати готову 
шформащю для заучування та вщтворення без достатнього осмислення.

Найбшьш вагоме мюце в систем! штелектуально-розвиваючого 
навчання посщае формування понят!йного мислення студенев, що 
становить психолопчну основу ытелектуально! компетентносп та е 
важливою умовою tx штелектуального та професшного зростання [1; 9]. 
Усвщомлене володшня категор1альним апаратом науки дае можливють 
розу м Ни ыформаыю i адекватно сприймати н, видшяючи icTOTHi, 
необхщш та достаты ознаки зм1сту певного поняття, встановлення 
взаемозв’язку одного поняття з шшим. Формування в шдивщуальнш 
свщомосп студент!в наукових понять здшснюеться не 3i сторони 
предметно'! вщнесеносп, а 31 знайомства з ппотезами, постулатами, 
моделями [10].

Процес формування у студент!в наукових понять представлено як 
активну д1яльн1сть, спрямовану на шдключення чуттево-сенсорних 
вражень студент!в, оборота! штерпретащ1 !нформац!1 з мови наукових 
знаюв i символ!в на мову образ!в, роботу з визначеннями дослщжуваних 
понять та його ознаками, з’ясування зв’язк!в з !ншими поняттями. 
Застосовуються активы методи навчання, в результат! яких студента 
стають с1пвавторами визначення cyri того чи iHmoro поняття.

1. «Мозковий штурм» або «Хто гпибше проникне в суть 
поняття?». Пропонуеться групова робота над запропонованим понятгям: 
трупа видшяе icTOTHi ознаки та намагаеться дата визначення. Пот!м йде 
захист кожною групою висунутоУ г!потези. Наприюнщ робота 
складаеться загальне поняття, яке пор!внюеться i3 загальноприйнятим 
поняттям в наущ. Безсумн!вною перевагою даного прийому е те, що 
властив!сть, явище, законом!рнють стають для студенев особист!сно- 
значущими.

2 .1ерархгзац1я поняття. Пояснения поняття з видшенням його 
!стотних i вщм!нних в1д iHuinx ознак супроводжуеться граф1чним або 
схематичним зображенням цього поняття в систем! вже вщомих, i 
визначенням мюця та виду в цш систем!.

3. Пор1вняння юлькох точок зору нате чи шше поняття.
4. «Дтова картотека». Зазначений прийом використовуеться на 

заключних заняттях, пов’язаних з класифжащею понять за наступною 
схемою:

а) формуеться пакет терм!нокарт на кожну групу. Студентам 
даеться завдання на окремих картках записати eci поняття даного роздшу. 
На окремому аркунп записуеться еталон;

б) групи обмшюються пакетами терм!нокарт i отримують 
!нструкц!ю розкласти i'x на стол! в лопчнш послщовност!. Для усп!шного 
виконання завдання студенти повинн! ч!тко розр!зняти родов!, видов! та
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конкретш поняття;
в) nepeeipica складених схем може здшснюватися викладачем, або 

за допомогою складеного еталону.
«Дшова картотека» BHpiuiye кшька завдань: закр1плюються десятки 

понять, розвиваються розумов1 операщУ, йде розвиток i поповнення 
словникового запасу, закршлюються вмшня дшового спшкування [15].

Оволодшня прийомами, що забезпечують засвоення 
категор1апьного апарату, формуе 1ндив1дуальний стиль шзнавальноУ 
уняльноеп, забезпечуе УУ саморегулящю, самостшнють та активн1сть.

KpiM того, активно використовуеться технолог1я створення 
команди, що заохочуе до ствроб1тництва, бажанням дшитися 
жформащею та створювати атмосферу дов1ри. Технологи групового 
навчання передбачае об’еднання студент!в в мирогрупи для виконання 
iiaoopie навчапьних вплив1в, з метою обм1ну досвщом виршення 
педагопчних проблем. 3 технолопею групового навчання тюно пов’язана 
технолопя проект1в або проективна д1яльн1сть студент!в, що спрямована 
на розробку штегрованоУ програми i3 заздалегщь обраною метою або 
концепщею, що забезпечуе створення структурованого контексту 
формування професшно'1 компетентност! студента в ситуащ! реапьноУ 
роботи. Для розробки та реал!защУ проекту формуеться трупа i3 
С1удент!в. Завдання проектно'У команди — протягом певного строку 
провести Bci необхщш дослщження та inini дГУ, визначити ulrii та завдання 
проекту, що opieHTOBani на виршення реальноУ проблеми, розробити 
рскомендащУ для його практичного впровадження та завершения. Inofli 
члени проектно'У команди не тшьки дають рекомендац!У, але й 
продовжують роботу над проектом та його практичним вДленням в 
життя, в npoueci написания випускноУ квал!ф!кац!йноУ роботи.

Застосування даних технолог!й дозволило в склад! лаборатор!У 
об’еднати студент!в у творч! групи, що оргашзоваш вщповщно до Ух 
наукових iHTepecie, п1д кер!вництвом викладач!в кафедри спещальноУ 
психолог!! та корекц!йноУ педагопки та розробити наступи! проекта: 
«Клшшо-психолого-педагопчш основи робота в службах ранньоУ 
допомоги та Лекотеках», «Удосконалення процесу корекщ'У мовних 
мору тень за допомогою шновацшного методу б!олопчного зворотного 
зн'язку», «Особливосп роботи cneuianbHoro психолога з детьми i3 ДЦП в 
умовах Лекотеки», «1нклюзивна освгеа як форма соцюкультурноУ 
pea6uiiTauii д!тей 3i складною структурою дефекту», «Використання 
методу системних розстановок Б. Хел!нгера в робот! з а м ’ею, яка 
пиховуе дитину з обмеженими можливостями здоров’я в умовах 
Лекотеки».

1ншою !нновац!йноУ формою штегращУ освгеньоУ та науково- 
досл!дно1 д!яльносп студент!в е орган!зована на кафедр! «Студентська 
.1кадем!я наук», головною метою створення якоУ було забезпечення умов 
для всеб!чного i найб!льш повного розвитку творчого та наукового
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потенщалу студетзв, а також формування стшкого iHTepecy до науково- 
практичноУ та дослщно'У д1яльност1, залучення студенев до виршення 
актуальних завдань науки та практики. Основними напрямками 
д1яльност1 АкадемУ! е: оргашзащя та проведения внутршнУх, 
м1жрепональних, всеросшських та м1жнародних конференцш, форум1в, 
круглих стол1в, штернет-конференцш, ол1мшад з актуальною науковою 
тематикою, треншпв, майстер-клаав з шдвищення професшноУ 
компетентносп; зб1пьшення публшапшноУ активност! учшв, навчання 
робот! з б!блюграф!чними базами даних, навчання технологи наукового 
дослУдження, шформування про можливосп учасп в репональних та 
федеральних шльових програмах; здшснення виУзних наукових шкУд 
М1жнародного та всеросшського р1вня [16]. В рамках робота 
СтудентськоУ АкадемУ! наук викладач1 ефективно використовують ще 
одну шновацшну технолопю -  коучинг, яка дозволяе за рахунок чтсого 
визначення власних цУдей та завдань, нових шдход1в i можпивостей 
досягати високих результате в професшному життУ У npoueci коучингу 
викладач не навчае, не дае готових знань, порад, рекомендацш. BiH лише 
задае питания студентам, вщповщаючи на яю, студента самостшно 
приходять до бшьш глибокого усвУдомлення ситуацУ!, проблеми та 
шлях1в виршення. Викладач! використовують активн! методи коучингу: 
консультування; наставництво; створення мереж! особистах контакте, 
спонсорство (коли досв!дчений вчитель-логопед допомагае студенту 
розпочати кар’еру). На вУдмшу вУд шдивщуальних навчальних куршв або 
шструкщй, яю просто вказують, що потр1бно робити, коучинг допомагае 
студенту самомувибирати способи дш i вчитися самостшно.

Одн!ею з ефективних форм штеграцУ! освНньоУ та науково- 
дослщноУ д!яльност! студент!в е оргашзащя та проведения наукових 
заход!в м!жнародного, всерос!йського та репонапьного р1вн!в. 3 метою 
стимулювання науково-дослУдноУ робота студекпв створюються умови 
для розкритгя творчих зд!бностей студент!в, залучення студент!в 
молодших Kypcie в науково-дослУдну роботу, стимулювання участ! 
професорсько-викладацького складу в оргашзацУ! науково-дослщноУ 
роботи студент!в, в!дбору кращих наукових робгг для участ! в конкурсах. 
Починаючи з першого курсу, кожен студент кафедри пУд кер!вництвом 
викладача проводить дослщження в рамках обраноУ ним науковоУ теми, 
результати якого апробуе на студентських науково-практичних 
конференц!ях, сем!нарах, форумах. 3 метою штегращУ науки та практики 
кафедрою щор1чно проводиться Всеросшська виставка «Вектор ycnixy: 
крапп розробки методичних пошбниюв та корекц!йних занять з логопедУ! 
та спещальноУ психолопУ», де студента та практикуюч! фах!вщ 
презентують розроблеш ними науково-методичн! пос!бники, програми з 
спещальноУ психолог!'! та корекц!йноУ педагопки.

Корисним i цжавим може стати досвщ нашоУ кафедри з облшу та 
реестрацУ! випускник!в, що займаються науково-досл!дницькою роботою,
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мають публкацп, захистили дисертацн. Це певною Mipoto може служити 
показником взаемозв’язку теорп з самостшною роботою студентов, яка 
формуе готовнють до самоосвНи, створюе базу для професшного 
навчання протягом усього життя, можливють постшно пщвищувати 
власну квап1ф1кащю.

Проведене нами дослщження дозволило зробити наступи! 
висновки.

1. Осетию та науково-дослщну д1яльн1сть слщ розглядати як 
н заемопов’язаний процес, в результат! якого студента здобувають знания, 
нмншя та професшш компетенций спрямован! на Tlx особистюний, 
соц!альний та профес!йний розвиток.

2. Устшшсть шдготовки студенев можлива при peani3auii' 
наступних умов: сформованост! у випускника вишу готовност! до 
оволодшня профес!йними компетенц!я ми та прагненням до 
особистюного та п!знавальному розвитку, а у викладача готовност! та 
мотивацп до тьюторства дано!' д!яльност!; створення !нновац!йного 
ссредовища в рамках професшно!' подготовки, що забезпечуе реашзащю 
жтегративних nponecie осв1тньоТ та науково-дослщноУ д!яльност! 
сзудент!в та викладач!в; науково-методичне забезпечення виробничо'!, 
навчально!та науково-дослщно! практики студенев [13].

Подяка. Це досл!дження було виконано в рамках грантового 
конкурсу iMeHi Потан!на для викладач!в мапстратури «1нклюзивна 
нсихолопя» (код гранту: 140001164), Роая.
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components is provided, those components which are connected with 
practicalactivity -  development o f work methods, abilityto solve social tasks. 
One o f the mostimpor tantten denciesis the provision o f the inter connection 
between the ory and independent work o f students which will help to form 
readiness for self-education, basis for professional education, ability to en 
liancec ompetencies.
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УДК 159.9:316.77
T. В. Артемьева, T. В. Дуткевич

ОСОБЛИВОСТ1 СФОРМОВАНОСТ1 АНАЛ13У 
М1ЖОСОБИСТ1СНОГО КОНФЛ1КТУ У СТУДЕНТ1В

У cmammi обтрунтовано творчий nidxid в я к ос mi критерию 
, формованост'1 анализу .шжособистюних конфлЫт'ш та euceinuieuo 
счтрично встановлеш його pieui у  cmydenmie. Студенты переважно на 
< срсдньому pieui zomoei до творчого aucuti3y м1жособист1сних 
luui/jiniKmie (63,3 %). Натомкть, 20,0 % опитаних мають низький pieeub 
, формованостк що несприятливо позначаеться на подальшому 
ртгортант й виршент конфлЫт1в. Це ставить задачу оргашзацп 
( uniiaiibHoi роботи з формування у  студентов творчого nidxody до 
auuuiiy м 'ежособтсткних конфл\кт\в.

K.iwHoei слова: ancuii3, творчий nidxid, м1жособисткний конфлмт, 
и иди meopuocmi, сформовашсть, студент.

Зростання кшькосп конфлжнв у сусшльствг в установах та 
о|»| ашзащях, зокрема у систем! вищо'1 освгги, а також вщсутнють цшсноУ 
i нггсми психолопчного супроводу управлшня конфлжтами зумовлюе 
лк I уальшсть проблеми сформованосп у особистосп анал1зу конфлжпв 
на pi ших р1внях ix прояву — особистосп, групи, суспшьства.

Аналгз м1жособиспсного конфлжту виступав предметом низки 
нсихолопчних дослщжень (Е. Берн [1], Н. В. Гршина [4], 
А I 1шмуратов [6], X. Корнел1ус i Ш. Фейр [9], Г. В. Ложюн i 
II I Иов’якель [10], Л. А. Петровська [12], М. М. Рибакова [14], 
И II Шейнов [15] та ш.). Однак, сформовашсть аналпу у студенпв не 
мисзунала предметом окремих досл1джень, що й зумовило актуальнють 
нрсзснтованоУу crarri роботи.

Метою дано!' статп е обгрунтування творчого пщходу як критер1ю 
I фчрмованосп анал1зу м1жособиспсних конфл1кпв та висв1тлення
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